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У статті йдеться про інтерпретацію стилістично-маркованих номінацій мовчання на
матеріалі поетичного дискурсу (англомовного та російського). Виокремлюються
стилістично-марковані лексичні номінації, що корелюють з поетичними образами мовчання.
Увага фокусується на таких емоційно забарвлених компонентах як лексичні повтори,
оказіоналізми, персоніфікація, метафора, порівняння та їх інтерпретація у мові-перекладу.
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Постановка проблеми. У статті досліджуються стилістично-марковані номінації
мовчання та їх інтерпретація і мові-прекладу. Відомо, що головне завдання перекладу
– домогтися максимальної адекватності у процесі тлумачення змісту тексту засобами
мови перекладу. Величезного значення тут набуває рівень інтелекту перекладача,
або, як зазначає В. Радчук, його особистісні психофізичні властивості: здатність до
абстрактного мислення, оперативна і довготривала пам’ять, варіативність мислення,
внутрішнє "відчуття мови" (іноземної і рідної) тощо [9].

Завдання статті - ідентифікувати стилістично-марковані номінації мовчання в
поетичному тексті та дослідити їх інтерпретацію у мові-перекладу.

Аналіз досліджень та публікацій. Проблема інтерпретації художнього тексту на
часі є вельми актуальною з огляду на тенденції осмислення цього явища провідними
лінгвістами (Р. Зорівчак, Л. Коломієць, В. Комісаров, В. Кухаренко, В. Радчук,
Л. Краснова, Р. Гром’як). Під "інтерпретацією" вони розуміють: "засвоєння ідейно-
естетичної, смислової та емоційної інформації художнього твору, яке здійснюється
шляхом відтворення авторського бачення та пізнання дійсності" [7: 6]; "метод
літературознавства й літературної критики, тлумачення змісту твору і його форми в
певній культурно-історичній ситуації його прочитання" [6: 4]; "дослідницьку
діяльність, пов’язану з тлумаченням змістової, смислової сторони літературного
твору на його структурних рівнях через співвідношення з цілістю вищого порядку"
[8: 316].

Актуальність дослідження зумовлена інтересами вчених до проблем
інтерпретації поетичного тексту взагалі та малодослідженністю феномену мовчання в
рамках окресленої проблеми зокрема.

Об'єктом дослідження є комунікативне мовчання, предметом слугують
стилістично-марковані номінації в поетичному дискурсі.

Мета дослідження - осмислити стилістично-марковані номінації мовчання в
англійській мові та їх інтерпретацію в корелюючих мовах.

Викладення основного матеріалу. Інтерпретація (тлумачення) художнього
тексту має місце, коли мовна ситуація чи окрема мовна одиниця не знаходять
відповідного аналогу у мові перекладу, і перекладач змушений вдаватися або до
опису, або до відповідної лексичної трансформації, домагаючись автентичності
трактування. Завдання інтерпретації полягає в тому, щоб створити нову якість тексту,
відмінну його подібність. Тому результатом інтерпретації є варіантна відповідність,
тобто перекладач пропонує варіант перекладу, який, на його думку, є найбільш
вдалим відповідником оригіналу за формою і змістом. Проблему інтерпретації тексту
часто поєднують з психологією художнього сприйняття. "Кожна інтерпретація – це



Філологічні трактати. – Том 4, №2 ‘201246

мить духовного спілкування дослідника з автором, - зазначає Л. Краснова, - це діалог
на рівні світоглядів. <…> Інтерпретація не стільки оперує текстом, скільки його
значенням, втіленим у форму" [6; 21]. У процесі перекладу пошук варіантів
інтерпретації обумовлений, насамперед, широким контекстом, уявою та логічними
міркуваннями самого перекладача.

У сучасній лінгвістиці значна увага фокусується на лексичних маркерах
емотивності, на інтеграції інтелектуальної, афективної (емоціональної) функцій
мислення, їх матеріалізації у мові [2; 52]. Слушною є думка про те, що емотивність
має формальне вираження на всіх рівнях мови: фонологічному, морфологічному,
лексико-семантичному та фразеологічному [4; 248]. Експресивність - це властивість
вербалізаторів інтенсифікувати вплив на адресата за рахунок знаків оцінного
наповнення [3; 40]. Силенціальний ефект в художньому дискурсі наділений
експресивністю, тому що його вербалізатори корелюють з експресивним та
емотивним мовленням, актуалізуючи при цьому раціональні, емоційні, позитивні,
негативні, амбівалентні та подвійні оцінки [1; 119].  Мовчання - це універсальне
явище, що корелює з вербальним номінаціями (нейтральними та стилістично-
маркованими). Напр.: [Thoughts] silent … as space (Lord George Byron); Silent as
despairing love (William Blake), Silent as a ghost (Percy Bysshe Shelley); The silence like
an ocean rolled, and broke against my ear (Emily Dickinson); The silence of the place was
like a sleep, so full of rest it seemed (Henry Wadsworth Longfellow).
Стилістично-марковані номінації пов'язані з експресивністю, емоційністю
поетичного тексту, і екстеріоризуються завдяки вербалізаторам поетичного
мовчання, які, в свою чергу, сприяють інтерпретації аксіологічної оцінки,
авторського бачення референтів, відтворення експресивно-емотивного потенціалу
кодованих та декодованих текстів.

В рамках моделі синонімічних зв'язків вербалізатор silence в англійській мові
представлений рядом синонімів, що пов'язані між собою асоціативними зв'язками.
Напр.: nouns (silence; stillness (quiet); peace, hush, lull; muteness; solemn silence, awful
silence, dead silence, deathlike silence), verbs (be silent; hold one's tongue (not speak),
render silent; silence, still, hush; stifle, muffle, stop; muzzle, put to silence (render mute)),
adjectives (silent; still, stilly; noiseless, soundless; hushed; mute., soft, solemn, awful,
deathlike, silent as the grave; inaudible (faint)), adverbs (silently; sub silentio) [14; 1250].

Що стосується, синонімічного ряду в українській та російській мовах, то він
представлений релевантними номінаціями типу: рос.: молчок, безмолвие, тишина,
тишь, затишье, спокойствие, покой, ни звука, глушина, беззвучие., укр.: тиша,
спокій, німота, мовчанка. Синонімічні вербалізатори мовчання актуалізують
емоційність, експресивність надлишково, за допомогою сталих та оказіональних
виразів. Контекстуальне оточення є благодатним для семантизації внутрішніх вагань,
нараторських роздумів та генерації метафоричної образності [1; 118].

Експресивно представлені лексичні повтори у екстеоріоризації силенціального
ефекту у поетичних творів, напр.:

Англ.:
Ah! gentle may I lay me down, and gentle rest my head,

And gentle sleep the sleep of death, and gentle hear the voice
Of him that walketh in the garden in the evening time.' [15; 156].

Рос.:
Ах, тихо бы улечься мне, и голову склонить,

И тихо смертным сном уснуть, и тихо слушать голос
Того, кто и в вечерний час не оставляет сад [12; 27].

В даному випадку такі лексичні повтори як gentle rest, gentle sleep, the sleep of
death інтерпретуються в перекладі завдяки вербалізаторам мовчання тихо смертным
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сном уснуть, тихо слушать голос, тихо голову склонить. Стає зрозуміло, що тиша
тут асоціююється зі спокоєм, смертю, і саме ці компоненти виступають
експресивними одиницями мовчання. Оцінка, емоція та експресія утворюють
контекстуальну єдність.

Оказіоналізми, як відомо, належать до стилістично маркованих одиниць.
Оказіоналізми (в теорії перекладу) - це вид контекстуальних відповідників при
перекладі. На думку В.Н. Комісарова "Нерегулярний, виключний спосіб перекладу
одиниць оригіналу, який відповідає лише даному контексту називається
оказіональним відповідником" [5; 141]. Паралельно з лексемою silence наратори
використовують для позначення мовчання прямі та непрямі номінації, що корелюють
з силенціальним ефектом, напр.:

Англ.:
I would not talk, like Cornets—

I’d rather be the One
Raised softly to the Ceilings—

And out, and easy on— [11; 166]
Рос.:

Мне — говорить—как флейты?
Нет — покоряясь им —

Подняться тихо к потолку —
Лететь — как легкий дым — [11; 167]

Поетика перекладу майже релевантна поетиці Емілі Дікінсон: вживання
синонімічних графічних знаків, що також корелюють з силенціальним ефектом, а
також вербалізаторів тиші і мовчання, таких як raised softly, I would not talk
створюють неймовірно експресивну інтерпретацію поетичного твору.

Говорячи про nature silence, що є вторинним по відношенню до людського
мовчання (homo silence), слід зазначити, що воно позначено метафоричністю та
персоніфікацією. Його номінації з'являються в результаті семантичного зсуву
людське-природне мовчання. Персоніфікація охоплює власне феномен тиші,
предмети фауни та флори у вербальному просторі поетичного дискурсу, напр.:

Англ.:
The sun descending in the west,

The evening star does shine;
The birds are silent in their nest,

And I must seek for mine.
The moon, like a flower,
In heaven's high bower,

With silent delight
Sits and smiles on the night [15; 236].

Рос.:
Заходит солнце, и звезда

Сияет в вышине.
Не слышно песен из гнезда.

Пора уснуть и мне.
Луна цветком чудесным
В своем саду небесном

Глядит на мир, одетый в тьму,
И улыбается ему [12; 65].
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Зіставляючи оригінал та переклад, спостерігаємо, що поетичний образ мовчання
the birds are silent, інтерпретується перекладачем в не слышно песен из гнезда, поет-
перекладач зберігає  образ мовчання, але він вже втрачає свою персоніфікацію та
експресивність, в той час як інший образ мовчання with silent delight, взагалі не
зберігається, але наділений персоніфікацією.

Відомо, що під метафорою розуміється переносне значення слова. У сучасному
мовознавстві метафору розуміють як особливий спосіб розуміння світу за допомогою
набутих раніше знань. В.Н. Телія зауважує: "при цьому, оскільки всі типи
метафоризації базуються на асоціативних зв'язках досвіду людини, метафора за
своєю природою антропометрична: вона створює нові "гештальти" із прототипів,
формуючи на його основі новий гносеологічний образ та синтезує в ньому ознаки,
що і є характерною рисою метафоризації і дозволяє отримати "на виході" зовсім
новий зміст" [10; 4]. В основі концептуальної метафори лежить образ, який
реалізується за допомогою мовних засобів. Метафоризація слугує способом
утворення нових концептів, смислів з використанням знаків, які вже існують у
конкретній семіотичній системі. Емпіричний матеріал ілюструє функціонування
словосполучень з компонентом silent (та однокореневим одиницями) як такі, що
відкриті до метафоризації. Наприклад: wall of silence; effective dignity of silence;
watchful silence; astonished silence; the ship was silent; a haughty silence; the silence of
the house; bemused silence; clear and silent sky; soundless day; all was still; gloomy
silence; an odd silence; tense silence; longish silence; to lapse into silence тощо [1; 121].

Поряд з метафорою та персоніфікацієї силенціальний ефект на сторінках
поетичних творів також корелює з порівнянням, напр.: Silent as the moon  (John
Milton), Silent as the pictures on the wall  (Henry Wadsworth Longfellow), Silent as a
standing pool (William Wordsworth), Still as the grave  (William Shakespeare), для
інтерпретації цих стилістично-маркованих номінацій поети-перекладачи можуть
використовувати різні стилістичні прийоми, які націлені на емоційність та
експресивність висловлювання.

Висновки. Говорячи про парадигму засобів позначення мовчання в поетичному
творі слід враховувати їх нейтральні та стилістично-марковані номінації. До
вербалізаторів мовчання тяжіють такі емоційно забарвлені компоненти як парні
синоніми, оказіоналізми, персоніфікація, метафора, порівняння, які по-різному
інтерпретуються авторами. Перекладач же в свою чергу ніби заново осмислює
поетичний текст, вводячи свої власні корективи та образи, бо інтерпретація – це
варіант художнього сприйняття інваріанту. Інтерпретація дає могутній поштовх для
пошуків, роздумів, поглиблення знань, загострення естетичного почуття, розуміння
прекрасного, а отже – творчості. Можна із впевненістю сказати, що у природі і
практиці художньої інтерпретації лежить мистецтво.

Перспективи досліджень у контексті окресленої проблеми вбачаємо у
подальшому дослідженні вербальних маркерів силенціального ефекту на матеріалі
поетичних дискурсів корелюючих мов.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СТИЛИСТИЧЕСКИ-МАРКИРОВАННЫХ НОМИНАЦИЙ
МОЛЧАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО И РУССКОГО ПОЭТИЧЕСКИХ

ДИСКУРСОВ)

В.С. Кулиш

В статье речь идет об интепретации стилистически-маркированных номинациях молчания на
материале поэтического дискурса (англоязычного и русского). Выделяються стилистически-
маркированные лексические номиниции, которые коррелируют с поэтическими образами молчания.
Внимание сконцентрировано на таких эмоцинально-маркированных компонентах как лексические
повторы, оказионализмы, персонификация, метафора, сравнение и их интепретация в язык-перевода.

Ключевые слова: интепретация, стилистически-маркированные номинации, природное молчание
(nature silence), человеческое молчание  (homo silence).
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INTERPRETATION OF STYLISTICALLY-MARKED NOMINATIONS OF SILENCE IN
ENGLISH AND RUSSIAN POETICAL DISCOURSE

V. S. Kulish

This article deals with the interpretation of stylistically-marked nominations of silence in poetical discourse
(English and Russian). We distinguish stylistically-marked lexical nominations which correlate with poetical
images of silence. Attention is focused upon such emotional markers as  lexical  reiteration,  personification,
metaphor, simile and their interpretation in target language.

Key words: interpretation, stylistically-marked nominations, nature silence, human silence.
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